
 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Módulo Objetivos  
Número de 

aulas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceitos Essenciais e 
Sistema Operativo em 
Ambiente Gráfico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Explicar os conceitos básicos 

relacionados com as TIC 

• Caracterizar Informação 

• Distinguir Informação de Dados 

• Definir os conceitos de hardware e 

software 

• Distinguir os diversos tipos de 

memórias 

• Identificar os componentes 

instalados na placa principal 

• Explicitar a noção de barramento 

• Reconhecer os vários tipos de 

periféricos de Entrada e Saída 

• Distinguir Input de Output 

• Definir o conceito de sistema 

operativo 

• Caracterizar os diferentes elementos 

da interface 

• Especificar a finalidade da barra de 

tarefas 

• Especificar as opções de 

configuração da Barra de Tarefas 

• Indicar as principais características 

dos Browsers 

• Explicar a finalidade de cada 

aplicação do pacote de software 

• Caracterizar os diversos tipos de 

pacotes de software de 

produtividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.º e 2º 
período 

 
 
 
 
Processamento de Texto  
 

• Especificar as principais 

características do processador de 

texto 

• Iniciar um processador de texto a 

partir da barra de tarefas do 

ambiente gráfico 

• Descrever a janela da aplicação 

• Definir o conceito de hiperligação 

• Explicar o conceito de hipertexto 

 
 
 
30 aulas 

 
 
 
 
2.º e 3º 
período 

 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Básicol 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

1ºCEF 

 
Docente Gilberto Machado 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

 
Pesquisar, Filtrar e 
Estruturar Informação e 
Conteúdos em Ambientes 
Digitais. 
 
 
 

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e de pesquisa em 
ambientes digitais.  

 Conhecer as potencialidades e as 
principais funcionalidades de 
ferramentas para localizar 
informação, no âmbito do 
processo de pesquisa e 
investigação em ambientes 
digitais.  

 Formular questões que permitam 
orientar a recolha e a filtragem de 
informações pertinentes.  

 Realizar pesquisas, utilizando 
palavras-chave e termos 
selecionados e relevantes, de 
acordo com o tema a 
desenvolver. 

 Analisar, comparar e avaliar 
criticamente a qualidade e a 
credibilidade da informação. 

 Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam à informação e aos 
conteúdos digitais. 

 Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações 
digitais para estruturar os 
conteúdos em documentos no 
modelo de relatório ou outro, 
nomeadamente, nas partes que o 
constituem (como, capa, índice, 

17 

1.º 
período 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Profissional 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

1.º Ano 

 
Grupo 

disciplinar 
550 



introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências 
bibliográficas), devidamente 
formatados de acordo com uma 
norma. 

 Comunicar e colaborar utilizando 
as potencialidades e 
características das aplicações 
digitais, para estruturar os 
conteúdos em documentos de 
suporte a uma apresentação ou 
interação através de tecnologias 
digitais. 

 
 
Organização e Tratamento 
de Dados. 
 
 
 

 Formular questões que permitam 
orientar a pesquisa e a recolha de 
dados pertinentes. 

 Reconhecer as potencialidades 
de aplicações digitais que 
propiciam a pesquisa, a recolha, a 
análise, a organização e a 
representação de dados e 
estatística.  

 Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações 
digitais para pesquisa, recolha, 
organização e representação de 
dados, nas suas múltiplas 
funções.  

 Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam aos dados e aos 
conteúdos digitais. 

 Proteger informação 
pessoalmente identificável, obtida 
no processo de pesquisa e de 
recolha dos dados. 

 Manipular dados, aplicando 
critérios, funções e filtros para 
gerar tabelas, gráficos e 
diagramas com as aplicações 
digitais de representação de 
dados. 

 Usar as aplicações digitais de 
representação de dados de forma 
racional e eficaz, para criar 
conteúdos, em situações 
concretas. 

17 

2.º 
período 

 
 
 
 
 
 

  3.º 
período 

 
 
 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

 
Pesquisar, Filtrar e 
Estruturar Informação e 
Conteúdos em Ambientes 
Digitais. 
 
 
 

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e de pesquisa em 
ambientes digitais.  

 Conhecer as potencialidades e as 
principais funcionalidades de 
ferramentas para localizar 
informação, no âmbito do 
processo de pesquisa e 
investigação em ambientes 
digitais.  

 Formular questões que permitam 
orientar a recolha e a filtragem de 
informações pertinentes.  

 Realizar pesquisas, utilizando 
palavras-chave e termos 
selecionados e relevantes, de 
acordo com o tema a 
desenvolver. 

 Analisar, comparar e avaliar 
criticamente a qualidade e a 
credibilidade da informação. 

 Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam à informação e aos 
conteúdos digitais. 

 Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações 
digitais para estruturar os 
conteúdos em documentos no 
modelo de relatório ou outro, 
nomeadamente, nas partes que o 
constituem (como, capa, índice, 

17 

1.º 
período 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Profissional 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

1.º Ano 

 
Grupo 

disciplinar 
550 



introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências 
bibliográficas), devidamente 
formatados de acordo com uma 
norma. 

 Comunicar e colaborar utilizando 
as potencialidades e 
características das aplicações 
digitais, para estruturar os 
conteúdos em documentos de 
suporte a uma apresentação ou 
interação através de tecnologias 
digitais. 

 
 
Organização e Tratamento 
de Dados. 
 
 
 

 Formular questões que permitam 
orientar a pesquisa e a recolha de 
dados pertinentes. 

 Reconhecer as potencialidades 
de aplicações digitais que 
propiciam a pesquisa, a recolha, a 
análise, a organização e a 
representação de dados e 
estatística.  

 Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações 
digitais para pesquisa, recolha, 
organização e representação de 
dados, nas suas múltiplas 
funções.  

 Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam aos dados e aos 
conteúdos digitais. 

 Proteger informação 
pessoalmente identificável, obtida 
no processo de pesquisa e de 
recolha dos dados. 

 Manipular dados, aplicando 
critérios, funções e filtros para 
gerar tabelas, gráficos e 
diagramas com as aplicações 
digitais de representação de 
dados. 

 Usar as aplicações digitais de 
representação de dados de forma 
racional e eficaz, para criar 
conteúdos, em situações 
concretas. 

17 

2.º 
período 

 
 
 
 
 
 

  3.º 
período 

 
 
 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Módulo Objetivos  
Número de 

aulas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização da Internet  
 
 
 
 
 
 

 

 Explicar o que é a Internet e os 

seus vários serviços, e o que é 

necessário para ter acesso;  

 Definir as regras da 

NetEtiquette;  

 Comunicar as potencialidades 

de pesquisa, comunicação e 

investigação cooperativa da 

Internet, do correio electrónico 

e das ferramentas de 

comunicação em tempo real;  

 Explicar procedimentos de 

pesquisa racional e metódica 

de informação na Internet, com 

vista a uma selecção criteriosa 

da informação.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.º e 2º 
período 

 
 
 
 
 
 
Criação de apresentações  

 

 

 

 • Explicar modelos e softwares 

de apresentações   

 Introduzir som, imagem, vídeo 

nas apresentações. 

 Trabalhar com caixas de texto, 

gráficos, tabelas, imagem, 

cliparts etc. 

 Introduzir transições e 

animações 

 

 
 
 
30 aulas 

 
 
 
 
2.º e 3º 
período 

 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Básicol 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

2ºCEF 

 
Docente Gilberto Machado 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisar, Filtrar e 
Estruturar Informação e 
Conteúdos em Ambientes 
Digitais  
Organização e Tratamento 
de Dados. 

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e de 
pesquisa em ambientes digitais.  

 Conhecer as potencialidades e 
as principais funcionalidades de 
ferramentas para localizar 
informação, no âmbito do 
processo de pesquisa e 
investigação em ambientes 
digitais.  

 Formular questões que permitam 
orientar a recolha e a filtragem de 
informações pertinentes.  

 Realizar pesquisas, utilizando 
palavras-chave e termos 
selecionados e relevantes, de 
acordo com o tema a 
desenvolver. 

 Analisar, comparar e avaliar 
criticamente a qualidade e a 
credibilidade da informação. 

 Respeitar os direitos de autor e 
as licenças e compreender como 
se aplicam à informação e aos 
conteúdos digitais. 

 Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações 
digitais para estruturar os 
conteúdos em documentos no 
modelo de relatório ou outro, 
nomeadamente, nas partes que o 
constituem (como, capa, índice, 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 
período 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Profissional 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

2.º Ano 

 
Grupo 

disciplinar 
550 



introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências 
bibliográficas), devidamente 
formatados de acordo com uma 
norma. 

 Comunicar e colaborar utilizando 
as potencialidades e 
características das aplicações 
digitais, para estruturar os 
conteúdos em documentos de 
suporte a uma apresentação ou 
interação através de tecnologias 
digitais. 

 Formular questões que permitam 
orientar a pesquisa e a recolha 
de dados pertinentes. 

 Reconhecer as potencialidades 
de aplicações digitais que 
propiciam a pesquisa, a recolha, 
a análise, a organização e a 
representação de dados e 
estatística.  

 
 
 
Organização e Tratamento 
de Dados. 
Gestão de Base de 
Dados. 

 Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações 
digitais para pesquisa, recolha, 
organização e representação de 
dados, nas suas múltiplas 
funções.  

 Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam aos dados e aos 
conteúdos digitais. 

 Proteger informação 
pessoalmente identificável, obtida 
no processo de pesquisa e de 
recolha dos dados. 

 Manipular dados, aplicando 
critérios, funções e filtros para 
gerar tabelas, gráficos e 
diagramas com as aplicações 
digitais de representação de 
dados. 
Usar as aplicações digitais de 
representação de dados de forma 
racional e eficaz, para criar 
conteúdos, em situações 
concretas. 

 Reconhecer as potencialidades 
dos Sistema de Gestão de Bases 
de Dados (SGBD). 

 Identificar as relações entre os 
elementos que compõem a 
estrutura de um SGBD.  

 Utilizar as múltiplas funções de 
um SGBD (criar, editar e formatar 
tabelas, consultas, formulários e 
relatórios). 

 Saber criar, editar, atualizar e 
remover dados num SGBD. 

34 

 
 
 

2.º 
período 



 
 
 
Gestão de Base de 
Dados. 
 
 

 Saber criar, editar, atualizar e 
remover dados num SGBD. 

 Proteger o acesso informação 
pessoalmente identificável e aos 
dados armazenados numa base 
de dados. Desenvolver soluções 
através da criação de bases de 
dados para situações concretas. 

9 

 
 
 

3.º 
período 
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Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

 
 
 
 
 
Criação de Páginas Web  
 

 

 Conhecer e utilizar critérios de 
validação da informação 
publicada em ambientes digitais. 

 Compreender as potencialidades 
dos editores de páginas 
eletrónicas. 

 Implementar as diferentes fases 
de desenvolvimento de um site: 
planeamento, conceção, 
produção, teste e validação. 

 Saber criar e atualizar sites.  
 

11 

 
 
 
 

1.º 
período 

 
 
 
Criação de Páginas Web  
 

 

 Saber criar e atualizar sites.  

 Lembrar e utilizar as normas 
relacionadas com direitos de 
autor, com propriedade intelectual 
e com licenciamento, relativas à 
criação e publicação de recursos 
e conteúdos, que mobiliza nos 
seus trabalhos, combatendo o 
plágio. 
 

12 

 
 
 

2.º 
período 

 
 
 
 
Criação de Páginas Web  
 
 
 

 

 Conhecer e utilizar as 
recomendações relativas à 
acessibilidade, no âmbito da 
criação e da publicação de 
conteúdos digitais. 

 Desenvolver sites e criar 
conteúdos no âmbito de situações 
concretas. 

3 

 
 
 

3.º 
período 

 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Profissional 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

3.º Ano 

 
Grupo 

disciplinar 
550 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

 
 
Segurança, 
Responsabilidade e 
respeito em ambientes 
digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigar e Pesquisar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adotar práticas seguras de 
utilização das aplicações digitais e 
na navegação na Internet. 

 Conhecer e utilizar critérios de 
validação da informação publicada 
online; 

 Conhecer e utilizar as normas 
(relacionadas com direitos de autor, 
com propriedade intelectual e com 
licenciamento) relativas aos 
recursos e aos conteúdos que 
mobiliza nos seus trabalhos, 
combatendo o plágio. 

 Conhecer e utilizar as 
recomendações relativas à 
acessibilidade, no âmbito da criação 
e da publicação de conteúdos 
digitais. 

Conhecer comportamentos que 
visam a proteção da privacidade; 
adotar comportamentos seguros. 

 
 Formular questões que permitam 

orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes. 

 Definir palavras-chave para localizar 
informação, utilizando mecanismos 
e funções simples de pesquisa. 

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e pesquisa. 

 Conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.º 
período 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Grupo 
disciplinar 

Manual 

adotado 
 Ensino Básicol 

 

Grupo 

disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  

 

8.º Ano 

 
Docente Gilberto Machado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaborar e comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criar e inovar 

aplicações, para apoiar o processo 
de investigação e pesquisa online. 

 Realizar pesquisa, utilizando os 
termos selecionados e relevantes, 
de acordo com o tema a 
desenvolver. 

 Analisar criticamente a qualidade da 
informação. 

Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação. 
 

 

 Promover a criação de situações, 
no âmbito das quais o aluno 
comunica, colabora e interage de 
forma síncrona e assíncrona, 
recorrendo às plataformas digitais 
mais adequadas ao 
desenvolvimento do projeto.  

 Criar momentos para que os 
alunos apresentem e partilhem, 
individualmente, em pares ou em 
grupo, o desenvolvimento dos 
projetos. 

 
 

 Proporcionar a criação de 
artefactos digitais diversificados: 
blogues, sítios da internet, 
plataformas sociais, jogos, 
cartazes, infográficos, 
apresentações multimédia, 
animações, narrativas digitais, 
textos criativos, vídeos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
Criar e inovar 
 
 
 
 

 

 Proporcionar a criação de 
artefactos digitais diversificados: 
blogues, sítios da internet, 
plataformas sociais, jogos, 
cartazes, infográficos, 
apresentações multimédia, 
animações, narrativas digitais, 
textos criativos, vídeos, etc. 

 
5 

2.º 
período 

 
 
 
 
 
 

  3.º 
período 

 
 
 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de 
referência 

(Áreas 
temáticas/ 

situacionais/Uni
dades/…) 

Aprendizagens essenciais: 

Conhecimentos, capacidades e 

atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

 
Segurança, 
Responsabilidade 
e Respeito em 
Ambientes 
Digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigar e 
Pesquisar 
 
 
 
 
 

 Conhecer diferentes sistemas operativos e 
mecanismos de segurança; 
 

 Adotar práticas seguras de instalação, 
atualização, configuração e utilização de 
ferramentas digitais; 

 Conhecer comportamentos que visam a 
proteção da privacidade; adotar 
comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais; 

 Adotar práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e na navegação na 
internet; 

 Ler, compreender e identificar mensagens 
manipuladas ou falsas; 

 Identificar os riscos do uso inapropriado de 
imagens de sons e de vídeos; 

 Respeitar as normas dos direitos de autor 
associados à utilização da imagem, do som e 
do vídeo. 

 
 
 Formular questões que permitam orientar a 

recolha de dados ou informações pertinentes; 
 Definir palavras-chave para localizar 

informação, utilizando mecanismos e funções 
simples de pesquisa; 

 Utilizar o computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e pesquisa; 

 Conhecer as potencialidades e principais 
funcionalidades de aplicações para apoiar o 

22 1.º 
período 

Departamento Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

Manual 
adotado 

Enter - Tecnologias de Informação e 
Comunicação- 7ºAno 
 

Ensino Básico 

Grupo 
disciplinar 

550 Disciplina  TIC Ano  7ºAno Docente Cláudia Pedrosa 



 
 
 
 
 
 
 
Colaborar e 
Comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criar e Inovar 
 
 

processo de investigação e de pesquisa 
online; 

 Realizar pesquisas, utilizando os termos 
selecionados e relevantes de acordo com o 
tema a desenvolver; 

 Analisar criticamente a qualidade da 
informação; 

 Utilizar o computador e outros dispositivos 
digitais, de forma a permitir a organização e 
gestão da informação. 

 
 Identificar meios e aplicações que permitam a 

comunicação e a colaboração; 
 Selecionar as soluções tecnológicas (mais 

adequadas para realização de trabalho 
colaborativo e comunicação) que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades 
e/ou projetos;  

 Utilizar diferentes meios e aplicações que 
permitem a comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados;  

 Apresentar e partilhar os produtos 
desenvolvidos utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração em ambientes 
digitais fechados 

 
 Compreender e utilizar técnicas elementares 

(enquadramento, ângulos, entre outras) de 
captação e edição de imagem, som, vídeo e 
modelação 3D; 

 Analisar que tipos de problemas podem ser 
resolvidos usando, imagem, som, vídeo, 
modelação e simulação; 

 Decompor um objeto nos seus elementos 
constituintes; 

 Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, 
utilizando as técnicas e materiais adequados 
de captação de imagem, som, vídeo e 
modelação, tendo em vista soluções 
adequadas a um problema ou projeto; 

 Mobilizar os conhecimentos sobre as normas 
dos direitos de autor associados à utilização 
da imagem, do som e do vídeo e modelação 
3D; 

 Integrar conteúdos provenientes de diferentes 
tipos de suportes, para produzir e modificar, de 
acordo com normas e diretrizes conhecidas, 
artefactos digitais criativos para exprimir 
ideias, sentimentos e propósitos específicos. 

 
 
Criar e Inovar 
 
 
 
 

 Compreender e utilizar técnicas elementares 
(enquadramento, ângulos, entre outras) de 
captação e edição de imagem, som, vídeo e 
modelação 3D; 

 Analisar que tipos de problemas podem ser 
resolvidos usando, imagem, som, vídeo, 
modelação e simulação; 

 Decompor um objeto nos seus elementos 
constituintes; 

 Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, 
utilizando as técnicas e materiais adequados 

8 2.º 
período 



de captação de imagem, som, vídeo e 
modelação, tendo em vista soluções 
adequadas a um problema ou projeto; 

 Mobilizar os conhecimentos sobre as normas 
dos direitos de autor associados à utilização 
da imagem, do som e do vídeo e modelação 
3D; 

 Integrar conteúdos provenientes de diferentes 
tipos de suportes, para produzir e modificar, de 
acordo com normas e diretrizes conhecidas, 
artefactos digitais criativos para exprimir 
ideias, sentimentos e propósitos específicos. 

 
 
 

  3.º 
período 

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de 

aulas 

 

 
Segurança, 
Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes 
Digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ter consciência do impacto das 
tecnologias emergentes (por 
exemplo: realidade virtual, realidade 
aumentada e inteligência artificial) na 
sociedade e no dia a dia.  

 Adotar práticas seguras de utilização 
de dispositivos móveis (por exemplo: 
riscos de acesso através de redes 
públicas, instalação de aplicações 
para dispositivos móveis de fontes 
credíveis e dados recolhidos durante 
a sua utilização).  

 Analisar critérios para seleção e 
instalação de aplicações nos 
dispositivos móveis.  

 Conhecer funcionalidades de 
configuração dos dispositivos 
móveis que condicionam a 
privacidade (ex: georreferenciação, 
acesso à câmara e microfone do 
dispositivo).  

 Conhecer e utilizar as normas 
relacionadas com direitos de autor, 
propriedade intelectual e 
licenciamento relativas à utilização e 
criação de aplicações para 
dispositivos móveis.  

 Conhecer e utilizar as 
recomendações relativas à 
acessibilidade, no âmbito da criação 
de aplicações para dispositivos 
móveis, mesmo que de forma 
elementar 
 
 

20 1.º 
período 

Departamento Matemática e 
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Experimentais 

Manual 
adotado 

 Ensino Básico 

Grupo 
disciplinar 
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Investigar e Pesquisar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaborar e Comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criar e Inovar 
 
 
 
 

 
 Formular questões que permitam 

orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes.  

 Definir palavras-chave para localizar 
informação, utilizando mecanismos e 
funções simples de pesquisa.  

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa.  

 Conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de 
aplicações, para apoiar o processo 
de investigação e pesquisa online.  

 Realizar pesquisa, utilizando os 
termos selecionados e relevantes, 
de acordo com o tema a 
desenvolver. 

 Analisar criticamente a qualidade da 
informação.  

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação. 
 
 

 Identificar novos meios e aplicações 
que permitam a comunicação e a 
colaboração.  

 Selecionar as soluções tecnológicas 
mais adequadas para a realização 
de trabalho colaborativo e 
comunicação síncrona e assíncrona 
que se pretendem efetuar, no âmbito 
de atividades e/ou projetos, 
utilizando de forma autónoma e 
responsável as soluções mais 
adequadas e eficazes para partilhar 
ideias, sentimentos, informações ou 
factos na concretização dos 
objetivos. 

 Apresentar e partilhar os produtos 
desenvolvidos utilizando meios 
digitais de comunicação e 
colaboração. 

 
 
 Adotar uma atitude crítica, refletida e 

responsável no uso de tecnologias, 
ambientes e serviços digitais 

 Conhecer e utilizar as 
potencialidades de aplicações 
digitais de representação de dados e 
estatística. 

Segurança, 
Responsabilidade e 
Respeito em Ambientes 
Digitais 

 Ter consciência do impacto das 
tecnologias emergentes (por 
exemplo: realidade virtual, realidade 
aumentada e inteligência artificial) na 
sociedade e no dia a dia.  

8 2.º 
período 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigar e Pesquisar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaborar e Comunicar 
 
 
 
 
 

 Adotar práticas seguras de utilização 
de dispositivos móveis (por exemplo: 
riscos de acesso através de redes 
públicas, instalação de aplicações 
para dispositivos móveis de fontes 
credíveis e dados recolhidos durante 
a sua utilização).  

 Analisar critérios para seleção e 
instalação de aplicações nos 
dispositivos móveis.  

 Conhecer funcionalidades de 
configuração dos dispositivos 
móveis que condicionam a 
privacidade (ex: georreferenciação, 
acesso à câmara e microfone do 
dispositivo).  

 Conhecer e utilizar as normas 
relacionadas com direitos de autor, 
propriedade intelectual e 
licenciamento relativas à utilização e 
criação de aplicações para 
dispositivos móveis.  

 Conhecer e utilizar as 
recomendações relativas à 
acessibilidade, no âmbito da criação 
de aplicações para dispositivos 
móveis, mesmo que de forma 
elementar 
 
 
 

 Formular questões que permitam 
orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes.  

 Definir palavras-chave para localizar 
informação, utilizando mecanismos e 
funções simples de pesquisa.  

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa.  

 Conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de 
aplicações, para apoiar o processo 
de investigação e pesquisa online.  

 Realizar pesquisa, utilizando os 
termos selecionados e relevantes, 
de acordo com o tema a 
desenvolver. 

 Analisar criticamente a qualidade da 
informação.  

 Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação. 
 
 

 Identificar novos meios e aplicações 
que permitam a comunicação e a 
colaboração.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criar e Inovar 
 
 
 
 

 Selecionar as soluções tecnológicas 
mais adequadas para a realização 
de trabalho colaborativo e 
comunicação síncrona e assíncrona 
que se pretendem efetuar, no âmbito 
de atividades e/ou projetos, 
utilizando de forma autónoma e 
responsável as soluções mais 
adequadas e eficazes para partilhar 
ideias, sentimentos, informações ou 
factos na concretização dos 
objetivos. 

 Apresentar e partilhar os produtos 
desenvolvidos utilizando meios 
digitais de comunicação e 
colaboração. 

 
 
 Adotar uma atitude crítica, refletida e 

responsável no uso de tecnologias, 
ambientes e serviços digitais 
Conhecer e utilizar as 
potencialidades de aplicações 
digitais de representação de dados e 
estatística. 

 Planificar estratégias de 
investigação e de pesquisa a realizar 
online 

 Conhecer e explorar os conceitos de 
“Internet das coisas” e outras 
tecnologias emergentes. 

 Conhecer e explorar novas formas 
de interação com os dispositivos 
digitais. 

 Explorar os conceitos de 
programação para dispositivos 
móveis. 

 Produzir, testar e validar aplicações 
para dispositivos móveis que 
correspondam a soluções para o 
problema enunciado. 

 

   3.º 
período 

 

 Os conteúdos dos domínios “Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais”, “Investigar e 

Pesquisar”, “Comunicar e colaborar”, não vão ser abordados de forma isolada. Sempre que possível, serão 

integrados em atividades e projetos desenvolvidos no âmbito dos conteúdos trabalhados no domínio “Criar 

e inovar”. 

 


